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I.A szabályzat célja 

(1)  E szellemitulajdonkezelési szabályzat célja, hogy: 
a)  elősegítse  a Wesley  János  Lelkészképző  Főiskola  szervei  (WJLF)  kutatói,  illetve  a 
szabályzat  hatálya  alá  tartozó  egyéb  személyek  (a  továbbiakban:  alkotó)  által 
kutatómunkájuk során létrehozott szellemi alkotások hatékony módon történő értékelését 
és  nyilvántartását,  a  szellemi  alkotások  létrehozásához  felhasznált  ráfordítások 
kimutatását; 
b)  meghatározza az WJLF részvételével kötendő  az WJLFnek a szellemi alkotásokhoz 
fűződő  jogait  érintő    különböző  szerződések  (kutatási,  konzorciumi,  megbízási, 
vállalkozási  szerződések)  kívánatos  feltételeit,  illetve  e  szerződések  megkötésénél 
különös figyelmet érdemlő szempontokat; 
c)  amennyiben  a  későbbi  hasznosítási  szempontokat  figyelembe  véve  ez  indokolt,  a 
szellemi  alkotásokhoz  fűződő  jogokat  a  jogszabályok  adta  keretek  között  a  lehető 
legteljesebb mértékben az WJLF szerezze meg; 
d)  biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban történő részesítését; 
e)  elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő hasznosítását, 
továbbfejlesztését; 
f)  rögzítse  a  szellemi  tulajdon  átruházásának,  hasznosítása  engedélyezésének,  illetve 
nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulásként  hasznosító  vállalkozás  tulajdonába  adásának 
általános  feltételeit,  továbbá  az  ilyen  hasznosító  vállalkozásban  szerzett  vagyoni 
részesedés kezelésének elveit; 
g)  meghatározza  a  harmadik  személy  kizárólagos  rendelkezése  alá  tartozó  szellemi 
tulajdoni,  vagyoni  jogok  saját  fejlesztésre  alapított  szellemi  tulajdonnal  való  együttes 
hasznosításának, illetve kezelésének rendjét; 
h)  meghatározza,  hogy  az  alkotók  a  hasznosításból  származó  díjakból  és  bevételekből 
milyen módon részesedjenek; 

II. A szabályzat hatálya 

(2)  A szabályzat személyi hatálya a következőkre terjed ki: 
a)  az WJLFfel  köztisztviselői  és  közalkalmazotti  munka  vagy  munkavégzésre  irányuló 
egyéb jogviszonyban álló személyekre, függetlenül attól, hogy munkaköri kötelezettsége e 
szellemi alkotás létrehozása; 
b)  azokra  a  személyekre,  akik  az WJLF  intézményi  keretein  belül,  illetve  tudományos 
kutatásban  az  WJLFfel  együttműködve,  vagy  az  WJLF  egyéb  feladatainak 
megvalósításában  résztvevőként  nem  munkaköri  kötelezettség  alapján  szellemi  alkotást 
hoznak létre; 
c)  az WJLFfel hallgatói jogviszonyban álló azon személyekre, akik külön nyilatkozattal 
a szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

(3)  A szabályzat tárgyi hatálya a következőkre terjed ki: 
a)  valamennyi,  a  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  személy  által  folytatott  tevékenység   
többnyire tudományos kutatómunka  során létrehozott: 

  szellemi  alkotás,  amelyre  iparjogvédelmi  oltalom  (szabadalom,  használati 
mintaoltalom,  növényfajtaoltalom,  mikroelektronikai  félvezető  termék
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topográfiájának oltalma,  formatervezési mintaoltalom,)  szerezhető és a  szolgálati 
vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható; 

  munkaviszonyban  (köztisztviselői,  közalkalmazotti,  szolgálati  jogviszonyban) 
előállított szerzői mű, amely törvény erejénél fogva áll szerzői jogi védelem alatt; 

  knowhow,  amely  az  alkotó(k)tól  függetlenül  létező  formában  (írásban  vagy 
elektronikus úton) is rendelkezésre áll; 

  olyan  információk,  megoldások  vagy  adatok,  amelyekre  iparjogvédelmi  oltalom 
nem  szerezhető,  és  knowhownak  sem minősülnek,  de  amelyek  nyilvánosságra 
hozatala,  illetéktelen  által  történő megszerzése  vagy  felhasználása  sértené,  vagy 
veszélyeztetné a kutatóhely  jogos érdekeit  (ezek üzleti  titoknak minősülnek — a 
Polgári  Törvénykönyv  81.  §;  A  tisztességtelen  piaci  magatartás  és  a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §) 

b)  Védjegyek  és  egyéb  árujelzők,  amelyek  közvetlenül  kapcsolódnak  az  a)  pont  szerinti 
szellemi alkotásokhoz. 
c)  Minden  olyan  egyéb  szellemi  alkotás,  amelyet  az WJLF és  harmadik  személy  közötti 
megállapodás  a  szabályzat  hatálya  alá  rendel  (azaz  a  nem  az  WJLFen  létrejött  szellemi 
alkotásokhoz kapcsolódó jogokat az WJLF ingyenesen vagy visszterhesen megszerzi). 

III. A szabályzat hatálya alá tar tozó szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok, 
a jogok védelmével kapcsolatos elvek és következmények 

(4)  A találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg. 

(5)  Az  alkalmazotti  találmányra  a  szabadalom a  feltalálót  illeti meg,  a munkáltató  azonban 
jogosult  a  találmány  hasznosítására.  A  munkáltató  hasznosítási  joga  nem  kizárólagos;  a 
munkáltató  hasznosítási  engedélyt  nem  adhat. A hasznosítási  jog  a munkáltató megszűnése 
vagy  szervezeti  egységének  kiválása  esetén  a  jogutódra  száll  át;  egyébként  másra  nem 
szállhat, illetve nem ruházható át. 

(6)  A  munkaviszonyban  vagy  más  hasonló  jogviszonyban  létrehozott  mű  esetén  eltérő 
megállapodás  hiányában  a  mű  átadásával  a  vagyoni  jogokat  a  szerző  jogutódjaként  a 
munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból eredő kötelessége. A 
megszerzett  vagyoni  jogok  a  munkáltató  személyében  bekövetkezett  jogutódlás  esetén 
átszállnak a munkáltató jogutódjára. 

(7)  A (4)–(6) pontban meghatározott alkotások az WJLF szellemitulajdonkezelési szabályzat 
hatálya  alá  tartoznak;  értékelésükkel,  jogvédelmükkel,  felhasználásukkal,  hasznosításukkal, 
nyilvántartásukkal  és  az  alkotó(k)  díjazásával  kapcsolatos  kérdésekben,  és  jogvita  esetén  a 
szabályzatban és a vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint kell eljárni. 

(8)  A  közfinanszírozású  kutatásfejlesztési  támogatással  (EU  keretprogramját  igénybe 
vevőknek  stb.)  megvalósított  projekt  kedvezményezettje  (WJLF,  kutatók,  tanszékek,  stb.) 
köteles gondoskodni arról, hogy a projekt keretében létrejött szellemi alkotással kapcsolatos, 
a  jogszabályok adta keretek közötti  lehető  legteljesebb  jogosultságok az WJLFre szálljanak 
át.
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(9)  Az  WJLF  képviseletében  eljáró  személyek  kötelesek  a  tőlük  elvárható  fokozott 
gondossággal  eljárni  olyan  szerződések  megkötésekor,  illetve  olyan  jognyilatkozatok 
megtételekor,  amelyek  befolyásolhatják  az  WJLFnek  a  szellemi  alkotásokhoz  fűződő 
jogokra vonatkozó jogszerzését vagy az ezekkel való rendelkezés jogát. 

(10)  Az WJLF képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy bármilyen 
harmadik  személlyel  közösen  folytatandó  kutatási  tevékenység  megkezdése  előtt  írásban 
rögzítésre  kerüljenek  az  együttműködés  feltételei  (támogatási,  konzorciumi  szerződés), 
amelyben   egyéb kérdések mellett    az esetlegesen  létrejövő szellemi  alkotásokhoz  fűződő 
jogok sorsáról is rendelkezni kell. 

(11)  Szabadalmi  bejelentés  közzététele  előtt  a  találmányt  csak  a  feltaláló,  illetve  jogutódja 
hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni. 

(12)  Az WJLFnek törekednie kell a  szabályzat hatálya alá nem tartozó, egyéb hasznosítható 
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megszerzésére, és egyúttal meg kell  tennie a szükséges 
lépéseket a szellemi alkotás hasznosítása érdekében. 

IV. Eljárási szabályok az olyan szellemi alkotások tekintetében, 
amelyekre ipar jogvédelmi oltalom szerezhető 

(13)  Ezen  eljárási  rend  hatálya  alá  tartoznak  azok  a  szellemi  alkotások,  amelyek  alkalmasak 
arra,  hogy  iparjogvédelmi  oltalom  tárgyát  képezzék    ideértve  azokat  az  alkotásokat  is, 
amelyeknek  titokban  tartása  célszerűbb a  megfelelő  oltalom megszerzése  helyett,  tekintettel  a 
hasznosítási célokra  és  lehetőségekre,    valamint  a  knowhow,  továbbá  az  ezekhez  kapcsolódó 
védjegyek és egyéb árujelzők. 

(14)  Az alkotók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul  
az WJLF Főtitkára útján  a rektornak írásban jelenteni. 

(15)  A  szabályzat  hatálya  alá  nem  tartozó  szellemi  alkotás  is  felajánlható  az  WJLFnek, 
függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt álle vagy sem. Ebben az esetben az WJLF dönt a 
neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról. 

(16)  Az  alkotó  részéről  történő  ismertetést  követően  az  WJLF  90  napon  belül  dönt  a  neki 
felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról, továbbá nyilatkozik arról, hogy 
a szolgálati találmányra igényt tarte, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja 
e. A döntés meghozatala az alábbi rendben történik: 
a)  szakértők felkérése a találmány értékelésére, javaslat kidolgozására megadott szempontok és 

a 60 napos határidő szerint; 
b)  a beérkezett szakértői javaslatok alapján az WJLF főtitkára írásbeli határozati javaslatot tesz a 

döntés meghozatalához a rektor részére; 
c)  a rektor a szakértői, illetve a főtitkár javaslata alapján meghozza a döntést; 
d)  a főtitkár írásban értesíti az alkotó(ka)t a szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról.
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(17)  Amennyiben  az  WJLF  a  jogok  megszerzése  mellett  dönt,  30  napon  belül  köteles 
szabadalmi  bejelentést  tenni;  köteles  továbbá  az  általában  elvárható  gondossággal  eljárni  a 
szabadalom megszerzése érdekében. 

(18)  Az  WJLF  eltekinthet  a  szabadalmi  bejelentés  megtételétől,  vagy  a  bejelentést 
visszavonhatja, ha a találmányt  annak elismerése mellett, hogy az az ismertetés átvételének 
időpontjában  egyébként  szabadalmaztatható  lenne    titokban  tartja,  és  üzleti  titkot  képező 
megoldásként hasznosítja. Az WJLF e döntésről köteles írásban tájékoztatni az alkotót. 

(19)  Vita  esetén  az  WJLFet  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  a  megoldás  az  ismertetés 
átvételének időpontjában nem volt szabadalmaztatható. 

(20)  Találmány esetén az WJLF  a (18) pontban szabályozott eset kivételével  a szabadalom 
megadását  kizáró  eljárási  cselekmény  vagy  szándékos  mulasztás  előtt  köteles  írásban 
felajánlani  a  feltalálónak  a  szabadalmi  igény  ingyenes  átruházását.  A  munkáltató  az 
alkalmazotti  találmányt  csak  a  feltalálónak  a  találmány  nyilvánosságra  hozatalához  való 
jogával összhangban hasznosíthatja. 

(21)  A  találmánnyal  a  feltaláló  rendelkezhet,  ha  a  munkáltató  ehhez  írásbeli Nyilatkozatban 
hozzájárul, vagy ha a munkáltató a (16) pont szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja. 

(22)  A (20) pontban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a feltaláló már méltányos 
összegű díjazásban részesült. 

(23)  A  szellemi  alkotás  értékelésére,  illetve  a  szükséges  oltalmak  megszerzésére  irányuló 
intézkedések megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan az WJLF és az érintett alkotók 
kötelesek együttműködni, és minden tőlük telhetőt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása 
érdekében. 

(24)  Az  WJLF  az  összes  körülmény  mérlegelésével  esetileg  dönt  a  hasznosításról,  így 
különösen a szellemi tulajdon hasznosító vállalkozásba történő apportálásáról, a hasznosítás 
más  részére  történő  engedélyezéséről,  illetve  a  szellemi  tulajdonból  eredő  vagyoni  jogok 
átruházásáról. 

V. Szer zői művekre vonatkozó eljárási szabályok 

(25)  A  szerzői  művek  tekintetében  jelen  szabályzat  Az  iparjogvédelmi  alkotásokra  a  IV. 
fejezetben meghatározott eljárásrendet az e pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. 

(26)  A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul, a 
főtitkár útján a rektornak írásban jelenteni. 

(27)  Az WJLF a szabályzat hatálya alá tartozó művek esetében a mű átadásával szerzi meg a 
szerzői  vagyoni  jogokat.  A  szerző  részéről  történő  ismertetést  követően    az  elkészített 
szakértői  (lektori)  értékelések  alapján    az  WJLF  60  napon  belül  nyilatkozik  a  mű 
elfogadásáról, elutasításáról vagy kijavításra történő visszaadásról;  továbbá dönt arról, hogy 
maga  kíváne  gondoskodni  a  hasznosításról,  vagy  pedig  az  átadással megszerzett  jogokat  a
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kutatóra  visszaruházza,  amelynek következtében  a  szerző  szabadon  rendelkezhet  a  szellemi 
alkotással. 

(28)  Amennyiben  az WJLF az elfogadásra  biztosított határidőn  belül  nem nyilatkozik, úgy  a 
művet elfogadottnak kell tekinteni. 

(29)  Amennyiben a mű megalkotása a kutatónak szerződésben  rögzített kötelezettsége, és az 
WJLF a művet kijavításra visszaadja, akkor a határidő a kijavított mű átadásától számít. Az 
így  elkészített művet  az WJLF  indokolt  esetben   megfelelő  határidő meghatározásával    a 
szerzőnek további javítás céljából ismételten visszaadhatja. 

VI. A szabályzat hatálya alá tar tozó szellemi alkotások 
hasznosítási feltételei, a szer ződésen alapuló jogátr uházás 

(30)  A szabályzat hatálya alá  tartozó  találmányból és  szabadalmi oltalomból  eredő  jogok   a 
feltaláló személyhez fűződő jogai kivételével  átszállnak, átruházhatók és megterhelhetők. 

(31)  A  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  szerzői  vagyoni  jogok  nem  ruházhatók  át.  A  szerzői 
joghoz  kapcsolódó  szomszédos  jogokra,  és  az  adatbáziselőállítói  jogokra  nem  terjed  ki  a 
jogátruházás  tilalma. Felhasználási  szerződéssel a  felhasználási  jogok a teljes védelmi  időre 
kiterjeszthetők, harmadik személyre átengedhetők, kizárólagosan megszerezhetők. 

(32)  Amennyiben  az  WJLF  valamilyen  közfinanszírozású  támogatási  forrást  kíván  igénybe 
venni kutatásfejlesztési  tevékenysége  folytatásához, köteles  figyelembe venni a Támogatási 
Szerződésben megfogalmazott kötelezettségeket. 

(33)  Konzorcium keretében létrejött szellemi alkotások esetében az WJLF köteles figyelembe 
venni  a  Konzorciumi  Szerződésben  megfogalmazottakat.  Továbbá,  ha  a  konzorcium 
közfinanszírozású  pályázatra  pályázik,  a  projekt  eredményeként  létrejött  szellemi 
alkotásokkal  kapcsolatos  jogokra  vonatkozó    a  hasznosítást  is  magába  foglaló   
megállapodást. 

(34)  Az  EU  keretprogramjainak  égisze  alatt  megkötött  konzorciumi  szerződések  esetében  a 
közösen  létrehozott  szellemi  alkotásokra  általában  a  magyarországi  szabályozástól  eltérő 
megoldásokat kell alkalmazni. 

(35)  Megrendelt  kutatások,  konzorciumi  együttműködés  esetén  a  Kutatási  Szerződésben, 
Konzorciumi Szerződésben meg kell jeleníteni a kutatási eredmény létrehozásához szükséges 
legfontosabb szempontokat. 

VII. A szellemi vagyon nyilvántar tása, 
szellemi alkotások kezelésére vonatkozó elvek és feladatok 

(36)  A  Gazdasági  Szervezet  az  WJLF  főtitkára  közreműködésével  biztosítja  a  szellemi 
alkotások naprakész nyilvántartását.
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(37)  A Gazdasági Szervezet  a  szabályzat  hatálya  alá  tartozó,  elfogadott  szellemi  alkotásokra 
vonatkozóan  a  szükséges  számításokat  elvégzi,  és  a  főtitkárnál  vezetett  nyilvántartásokhoz 
csatolás végett átadja. 

(38)  A Gazdasági Szervezet a költségek meghatározását a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, 
utasítások, illetve az WJLF belső szabályozói alapján készíti el. 

(39)  A  Gazdasági  Szervezet  újabb  ügyirat  keletkezése  esetén  módosítja  az  adott  ügyiratra 
vonatkozó nyilvántartást, és a költségeket érintő változásokról értesíti a főtitkárt. 

(40)  A  főtitkár  nyilvántartást  fektet  fel  az  adott  szellemi  alkotásra  vonatkozóan.  A 
nyilvántartásban  szereplő  dokumentumok  naprakészségéről,  az  egyedi  dokumentumok 
megőrzéséről, gondoskodik. A betekintésről nyilvántartást vezet. Gondoskodik arról, hogy a 
szabadalmi oltalom megszerzése előtt az WJLFen megjelenő tudományos kiadványokban az 
érintett találmányról újdonságrontó publikáció ne jelenjen meg. 

(41)  A főtitkár a szellemi alkotás hasznosításában, értékesítésében, felhasználásában az WJLF 
részéről részt vevő szakértők illetve a felkért külső szakértők részére a szükséges támogatást 
biztosítja. 

VIII. A hasznosításból befolyó díjak megosztása, 
az alkotók motiválása 

(42)  A  szellemi  alkotás  hasznosítása,  értékesítése,  felhasználása  esetén    a  hatályos 
jogszabályokkal összhangban  az alkotót az e fejezetben meghatározott összegű díjazás illeti 
meg. 

(43)  A  jelen  szabályzat  alkalmazásában  a  hasznosításból,  értékesítésből,  felhasználásból 
származó díjazás alapja a következő: 
a)  az WJLF  költségvetésében  a  találmányok  szabadalmi  oltalmára,  a  szakértők  díjazására 

biztosított keretösszeg; 
b)  licenciaszerződés  esetén:  a  hasznosítási  jog  ellenértékeként  a  licenciaszerződésben  a 

licenciavevő  által  az WJLFnek  fizetendő  licenciadíj,  a  licenciavevő  által  az WJLF  javára 
teljesített bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhető előny, ideértve a licenciavevő által 
kibocsátott részvényeket,  illetve kialakított üzletrészeket  is, de  ide nem értve a  licenciavevő 
által  kutatási  vagy  egyéb  szerződések  alapján  az  WJLFnek  biztosított  eszközöket, 
szolgáltatásokat, illetve jogokat; 

c)  találmány/ szabadalom átruházási szerződés esetén: az átruházás ellenértékeként az átruházási 
szerződés  szerint  a  vevő  által  az  WJLFnek  fizetendő  díj,  a  vevő  által  az  WJLF  javára 
teljesített  bármilyen  kifizetés  és  pénzben  kifejezett  előny,  ideértve  a  vevő  által  kibocsátott 
részvényeket,  illetve kialakított üzletrészeket  is, de  ide nem értve a vevő által kutatási vagy 
egyéb  szerződések  alapján  az  WJLFnek  biztosított  eszközöket,  szolgáltatásokat,  illetve 
jogokat. 

d)  szerzői  mű  felhasználásának  engedélyezése  esetén:  a  felhasználás  ellenértékeként  a 
hasznosítási szerződésbe a vevő által az WJLFnek fizetendő díj, a vevő által az WJLF javára



8 

teljesített  bármilyen  kifizetés  és  pénzben  kifejezett  előny,  ideértve  a  vevő  által  kibocsátott 
részvényeket,  illetve kialakított üzletrészeket  is, de  ide nem értve a vevő által kutatási vagy 
egyéb  szerződések  alapján  az  WJLFnek  biztosított  eszközöket,  szolgáltatásokat,  illetve 
jogokat. 

(44)  A (43) bekezdés szerinti szerződésekre járó összeget az WJLF számlájára kell befizetni. 

(45)  A  befolyó  összegből  az  adott  szellemi  alkotás  értékelésével,  jogi  oltalmának 
megszerzésére  és  hasznosításra,  értékesítésére  irányuló  költséget  le  kell  vonni.  E  költségek 
alatt  kell  érteni  a  szabadalmi  hivatalok  előtt  eljáró  jogi  képviselőknek,  a 
technológiamenedzsereknek és más külső szakértőknek a díjazását, valamint az WJLFnek az 
eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását is. 

(46)  A (45) bekezdésben részletezett költségek  levonása utáni maradványt a  szellemi alkotás 
létrehozásában  közreműködő  alkotó(k)  és  az  WJLF  között  50–50%os  arányban  kerül 
felosztásra. 

(47)  Az  (46)  bekezdésben  az  alkotó(k)  és  az  WJLF  közötti  aránytól  az  adott  szerződés 
kifejezett  rendelkezésével    az  alkotó(k)  által  az  értékesítés  sikeréhez  való  hozzájárulás 
mértékétől  függően  az alkotó(k)  javára el  lehet  térni.   Az eltérés eredményeként az WJLF 
részesedése nem lehet kevesebb, mint 33%. Az alkotó(k) javára fizetendő hányad legkésőbb a 
díj beérkezését követő 30 munkanapig folyósításra kerül. 

(48)  Alkalmazotti  jellegű  szellemi  alkotások  esetén  az  WJLF  az  alkotókkal  hasznosítási 
szerződést  köt,  melyben  a  díjfizetés  mértékét  a  4.  pontban  meghatározott  számítás 
figyelembevételével  és  a  (46)  valamint  a  (47)  bekezdésekben  szereplő  százalékos 
megosztással összhangban kell végrehajtani. 

(49)  Amennyiben  az  WJLF  az  alkotó  által  bejelentett  és  felajánlott  szellemi  alkotást  nem 
fogadta el,  akkor az WJLFet   ha az  írásos nyilatkozatában a szellemi alkotás hasznosítása 
esetén díjfizetést köt ki  a hasznosításból származó díj költségekkel csökkentett összegének 
15 %a illeti meg. 

(50)  Az alkotó(ka)t megillető díjazás mértéke azokban az esetekben, amikor a szellemi alkotás 
hasznosítása  nem  eredményez  bevételt,  vagy  a  szellemi  alkotást  a  kutatóhely  saját 
tevékenységi körében hasznosítja, akkor az alkotó(k)nak  a (6) bekezdés szerint járó összeget 
kell kifizetni. 

IX. A szabályzat megsér tése 

(51)  Amennyiben a szabályzat hatálya alá tartozó alkotó a szabályzat tárgyát képező bármely 
szellemi  alkotást  a  szabályzatban meghatározott módon  nem  jelenti  be,  illetve  a  kutatóhely 
javára nem ajánlja fel, vagy a szabályzat rendelkezéseit egyébként megszegi, úgy az WJLF a 
munkajogi következmények (pl. rendkívüli felmondás, fegyelmi és kártérítési felelősség stb.) 
alkalmazásán  túlmenően  a  szellemi  alkotáshoz  fűződő  valamennyi  jogát  a  kutatóhelyre 
ruházza át, továbbá az alkotó a szellemi alkotás bármilyen módon történő hasznosításából az 
eddig  az  időpontig  származó  nettó  (adózott)  nyereségének  50%át  a  kutatóhely  részére 
köteles megfizetni.
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(52)  Amennyiben az alkotó a szabályzat szerinti eljárás során az WJLF nevében eljáró bármely 
szerv  vagy  személy döntését  sérelmesnek  tartja, 15 napon belül az WJLF rektorától kérheti 
annak  felülvizsgálatát.  Ezen  túlmenően  a  szabályzattal,  valamint  annak  végrehajtásával 
kapcsolatos jogviták tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

X. A szabályzat elfogadása és hatálybalépése 

(53)  A szabályzat a WJLF szenátusi határozatának napján lép hatályba. 

Budapest, 2007. szeptember 6. 

dr. Iványi Gábor 
rektor


